
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�রািহ�া সমস�া সমাধােন �ত আ�জ� ািতক পদে�েপর �েয়াজন : আিসয়ান সংসদ সদস�ব�ৃ 
  
চার িদন ব�াপী তথ�-অনসু�ান িমশন �শেষ দি�ণপূব� এিশয়ার আইন�েণতারা তােদর সরকারেক আবারও 
আহবান জািনেয়েছন �রািহ�া সমস�া সমাধােন আগাম পদে�প �নওয়ার জেন�। এবাের অ�ােসািসেয়শন অব 
সাউথই� এিশয়ান �নশনস (আিসয়ান)’র ভূিমকােক ��� �দওয়া হে�। �কননা �রািহ�া সমস�া সমাধােন এই 
�িত�ােনর বহৃ�র ভূিমকা �নওয়া �েয়াজন। 
গত ২১ �থেক ২৩ জানয়ুাির ক�বাজার এবং ঢাকায় অনিু�ত এই তথ�-অনসু�ান িমশন�র অংশ িহেসেব 
�রািহ�া শরণাথ�েদর সে� �বঠক এবং আেলাচনার এক� পব� িছল। আর এই আেলাচনা পেব� আিসয়ান’র সংসদ 
সদস�, সরকাির কম�কত� ারাও অংশ �নয়। আর িতন িদন ব�াপী এই পুেরা অিভযান� আেয়ািজত হেয়েছ 
আিসয়ান পাল�ােম�ািরয়ানস ফর িহউম�ান রাইটস (এিপএইচআর) এর উেদ�ােগ। এ� মলূত আিসয়ান’র 
আ�িলক আইন�েণতােদর সমি�ত এক� শাখা।        
এিপএইচআর এর �চয়ারপাস�ন চাল�স স�াি�য়ােগা বেলন,  ‘ আমরা বরাবরই এক� �ে�র স�ুখীন হেয় আসিছ 
এবং �স� হেলা –আিসয়ান �কাথায় ’ । একইসে� মালেয়িশয়া সংসেদর এই সদস� আরও জানান,  ‘ এক� আ�িলক 
�জাট িহেসেব আিসয়ােনর অবশ�ই উিচৎ �রািহ�া সংকট সমাধােন কাজ করা। আর এর �িতিনিধ িহেসেব 
আমরা আমরা সরকারেক আহবান করিছ এ িবষেয় পরবত� পদে�প �নওয়ার জেন� ’ । 
এছাড়াও থাইল�াে�র �া�ন সংসদ সদস� রাচাডা িডনািডেরক জানান,  ‘ বত� মােন �রািহ�া সংকট পুেরা এিশয়া 
অ�েল �ভাব �ফলেছ, যার ��ি�েত আিসয়ােনর দঢ়ৃ এবং একইসে� সকেলর সমি�ত পদে�প �নওয়া 
�েয়াজন ’ । আিথ�ক সহেযািগতার িবষেয় িতিন বেলন,  ‘ মানিবক িবপয�েয় আিথ�ক সহায়তার িবষেয় এখনই 
বলাটা ক�ন। িক� িময়ানমার �সনাবািহনীর ওপর �জারােরাপ করা হে� �ত এই সিহংসতা বে�র ’ । 
গত ২২ জানয়ুাির এিপএইচআর �িতিনিধদল �তুপালং এবং বািলখািলর শরণাথ� ক�া� পিরদশ�ন কেরন। গত 
বছেরর আগ� মােসর হামলার পর �সখােন কেয়ক ল� �রািহ�া আ�য় িনেয়েছ। রাচাডা িডনািডেরক ক�া� 
পিরদশ�েন �সখানকার শরণাথ�েদর সে� কথা বেলন। শরণাথ�েদর বত� মান পিরি�িত, িময়ানমাের তােদর 
অিভ�তার িববরণ এবং ভিবষ�ত িনেয় তােদর মেনাভাব, এই িবষয়�েলা িনেয়ই কথা বেলন রাচাডা 
িডনািডেরক। 
আিসয়ােনর িস�াপুর সংসদ সদস� লইুস এনিজ এ িবষেয় জানান, ‘�রািহ�া শরণাথ�েদর �থেক আমরা �য 
ঘটনা�েলা �েনিছ �স�েলা খুবই �দয়িবদারক। মা-বাবারা িনজ �চােখ তােদর স�ানেদর িনয�ািতত হেত 
�দেখেছন। িময়ানমার �সনাবািহনী তােদর সামেনই স�ানেদর হত�া কেরেছ। এই সংকট সমাধােন �রািহ�া 
শরণাথ�েদর ক��র আমােদর �শানার �েয়াজন রেয়েছ। �কননা আমােদর আগামী পদে�প হেব �সই 
অনযুায়ী ’ । তাই শরণাথ�েদর �িত এমন পাশিবকতার িব�ে� আিসয়ান সদস�েদর সেচতনতা আরও বিৃ� করা 
�েয়াজন বেলই মেন কেরন এই সদস�। 
এছাড়াও িতিন আরও জানান, ‘একইসে� িবশাল সংখ�ক শরণাথ� �েবেশর পিরমাণটা িছল ভয়াবহ। কেয়ক 
মােসর মেধ� পুেরা এক� শহেরর জনগণ শরণাথ� িশিবর�েলায় �েবশ কের। এ কারেণ বাংলােদশ অবশ�ই 
�শংসার দািব রােখ। �দেশর সরকার এবং সাধারণ মানষু দপু�ই তােদর সহায়তার হাত বািড়েয় িদেয়েছ। পাঁচ 
মােসর মেধ� ৭ লােখর মেতা শরণাথ�র দািয়� �নওয়া �মােটই সহজ িবষয় িছল না। িবেশষ কের 
বাংলােদেশর মেতা এক� সীিমত স�েদর �দেশ’। 
 
 
 
মলূত গত বছেরর নেভ�র মােসর বাংলােদশ-িময়ানমার ি�পাি�ক চুি��র ��ি�েতই আিসয়ান �িতিনিধদল 
এই �বঠক�র আেয়াজন কেরন। এ বছেরর ১৬ জানয়ুাির দইু �দেশর সরকার কতৃ� ক এক� দল (�প) গ�ত 
হয়। মলূত ২ বছেরর মেধ� সকল �রািহ�া শরণাথ�েক �ত�াবাসেনর ��ি�েত এই চুি�� করা হেয়িছল। আর 



 
 
 
 

এর 
কম�সূিচ এই স�াহ �থেকই �� হওয়ার কথা িছল। িক� গত ২২ জানয়ুাির বাংলােদিশ কতৃ� পে�র 
মেত, সময়ানযুায়ী এই কায��ম এখনও �� হয়িন। 
এিপএইচআর �চয়ারপাস�ন স�াি�য়ােগা বেলন, ‘একইসে� আমরা শরণাথ�েদর আস� �ত�াবাসেনর িস�াে� 
িকছুিদন সময় চাই। �কননা আমরা মেন কির এ� শরণাথ�েদর আরও ঝঁুিকর মেুখ �ফলেব। �ত�াবাসেনর 
ব�াপাের শরনাথ�েদর �যেকােনা দািবেক অ�ািধকার �দওয়া হেব। তােদর �িত� �মৗিলক অিধকারেক 
অ�ািধকার �দওয়া �েয়াজন। আমরা এটাও চাই �য �রািহ�া �ত�াবাসেনর ব�াপাের বাংলােদশ এবং িময়ানমার 
সরকার উভেয়ই ভিবষ�েত একইসে� কাজ করেব। তাই আমরা শরণাথ�েদর িনরাপ�ার িবষেয় দীঘ� পিরসের 
কাজ করিছ। যােত তারা �দেশ িফের িগেয় আর �কানও সিহংসতার িশকার না হয়’। 
‘ �রািহ�া শরণাথ�েদর দািব�েলা িছল পির�ার। তারা তােদর িনজ �দেশ িফের �যেত চায়, �ধু তখনই যখন 
তােদর নাগিরক� �দান করা হেব। এছাড়াও ন�ায়িবচার, িনরাপ�ার �িত�িত িনরধারণ করা হেব ’ ।   
আইন�েণতারা আরও মেন কেরন ি�পাি�ক চুি�েত �যসব িবষেয় �িত�িত �দােনর কথা বলা 
হেয়েছ, �স�েলাই িময়ানমার সরকারেক চাপ �দােনর অন�তম িভি� হেত পাের। এর মাধ�েম রিহ�ােদর ওপর 
িময়ানমার �সনাবািহনীর সিহংসতার কারণ মলূ কারণ�েলা িচি�ত করা �যেত পাের। �ধাণত তারা িময়ানমার 
সরকােরর �দওয়া �িত�িত�েলা আদােয়র �িত ��� িদে�ন। আর এই সরকাির উপেদ�া কিমশেনর �ধান 
িহেসেব িছেলন জািতসংেঘর সােবক সাধারণ �সে�টাির কিফ আনান।  
  
িস�াপুর সংসদ সদস� লইুস জানান,  ‘ িময়ানমার সরকার িনেজ জনস�ুেখ রাখাইন রােজ� অ�াডভাইসির কিমশন 
িনেয়ােগর কথা জািনেয়েছন। আর এ� এক� ���পূণ� সুেযাগ হেত পাের ’ । এর মেধ� অন�তম আেরক� িস�া� 
হেলা �রািহ�া জনেগা�ীেক নাগিরক� �দান। আর এমন� করা হেল �রািহ�া শরণাথ�রা িনরাপেদই �দেশ িফের 
�যেত পারেব। 
২৩ জানয়ুাির আিসয়ান সংসদ সদস�রা বাংলােদেশর সংসেদর সদস�েদর সে� �দখা কেরন। এেদর মেধ� উপি�ত 
িছেলন ি�কার িশরীন শারমীন �চৗধুরী। দ ু’  পে�র মেধ� মলূত �রািহ�া সংকট সমাধােন 
সহেযািগতা, িময়ানমারেক চাপ �দান িবষেয় আেলাচনা হয়। 
চাল�স স�াি�য়ােগা বেলন, ‘এখােন িময়ানমার �সনাবািহনীর ভূিমকােক উেপ�া করা যােব না। ভয়াবহ এই 
সিহংসতার জেন� �সনাবািহনী �ধানেদর অিভযু� করেত হেব। একইসে� এর জেন� বিহিব�� এবং আিসয়ােনর 
প� �থেক বড় ধরেনর চাপ �েয়ােগর �েয়াজন’। 
এছাড়াও আিসয়ােনর ইে�ােনিশয়া সংসদ সদস� �লনা মািরয়ানা মকুিত বেলন,  ‘ সম� আিসয়ান কিম�েক 
সমি�ত কে� কথা বলেত হেব। এবং সমি�ত ভােবই পদে�প িনেত হেব ’ । িতিন আরও বেলন,  ‘ আমরা িন�ুপ 
হেয় বেস থাকেত পাির না। যিদ এর সমাধান করা না হয় তাহেল এই সংকট দীঘ��ায়ী হেব যা পরবত�েত িবিভ� 
জািতর মেধ� িবে�েষর অন�তম কারণ হেয় দাঁড়ােব ’ । 
  
তাই রাচাডা িডনািডেরক মেন কেরন, ‘এটাই আিসয়ােনর জন� উপযু� সময়। আিসয়ান বরাবরই 
অথ�নইিতকএকা�তা এবং পার�িরক িনভ� রশীলতার উপর �জার িদেয় আসেছ। �রািহ�া সংকট সমাধােনর 
মধ� িদেয়ই তারা তােদর একা�তা �কাশ করেত পারেব’। আর এই লে��ই সবার একে� কাজ করা �েয়াজন 
বেল মেন কেরন িতিন। আর এটাই হেত পাের মানিবকতার বিহঃ�কাশ। 
  
 


